
 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1.  Konsep Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA) 

2.1.1. Pengertian Taman Pendidikan Al Qur’an 

Taman Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan dan pengajaran 

Islam luar sekolah atau dapat disebut juga sebagai pendidikan non formal untuk anak-

anak, yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Qu'an dengan baik dan benar 

sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya. (Chairani Idris Dan Tasyrifin 

Karim, 2008. h. 2) 

Ada beberapa pengertian TPQ sebagai berikut: 

a. Menurut Shalahuddin Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) disebutkan 

sebagai lembaga pendidikan keagamaan non formal yang mengajarkan 

baca dan tulis huruf al-Qur'an kepada anak sejak usia dini, serta 

menanamkan akhlaqul karimah yang terkandung dalam Al-Qur'anul 

Karim. (Rahmad Sallahuddin: 2012. h.3) 

b. Menurut Hajar Dewantoro menyatakan bahwa taman pendidikan al-

Qur’an merupakan jenis pendidikan luar sekolah bagi anak-anak muslim. 

(Rahmad Sallahuddin: 2012. h.139) 

c. Menurut Mulyati menjelaskan bahwa Taman Pendidikan al-Qur’an 

sebagai lembaga pendidikan non formal yang mempunyai peran utama 

mengajarkan kemampuan membaca dan menulis al-Qur’an, juga sangat 

berperan bagi perkembangan jiwa anak seperti pengetahuan tentang 

ibadah, akidah, dan akhlaq.(Usman. 2015:66) 

Pengertian tentang TPQ yang dikemukakan di atas mengandung makna yang 

sama. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Taman Pendidikan al- Qur’an adalah 

lembaga pendidikan non formal suatu lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan 

kemampuan membaca  al-Qur’an, juga menjadikan anak-anak cinta kepada al-Qur’an 

dan berperilaku sesuai dengan ajaran al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. 



 

 

2.1.2. Materi pembelajaran TPQ 

Materi pengajaran pada Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) secara khusus 

mengembangkan materi pembelajaran pada pemberian bekal dasar pengetahuan, 

sikap dan keterampilan keagamaaan, terutama untuk pengajaran yang kurang 

memungkinkan dapat tercapai secara tuntas melalui pendidikan di sekolah formal. 

Misalnya, baca tulis al-Qur’an, praktek sholat, doa-doa harian, penanaman Akidah 

Akhlak, pengetahuan keislaman dan lain sebagainya. (Unggul Priyadi, 2013: 207-

208) 

Adapun materi pada pembelajaran TPQ, meliputi:  

a. Kemampuan membaca al-Qur’an dengan buku Iqro’ (jilid 1-6). Adapun buku 

panduan iqro’ terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap 

demi tahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Apabila santri telah 

menyelesaikan jilid 6 dengan baik maka bisa dipastikan ia dapat membaaca 

al-Qur’an dengan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. 

 b. Praktek wudhu dan sholat fardhu 5 waktu dengan baik dan benar. 

 c. Hafalan bacaan sholat 5 waktu dan prakteknya. 

 d. Hafalan surah-surah pendek, yaitu 12 surah pendek dalam juz ‘Amma, yaitu 

surah An-Nas sampai surah Al-‘Asr.  

e. Hafalan doa-doa harian dan menegrti etika (adab nya) minimal 15 doa. 

Misalnya; doa makan, doa tidur, doa keluar rumah, dll.  

f. Dinul Islam. Materi dinul Islam merupakan gabungan dari beberapa mata 

pelajaran tentang keislaman. Adapun mata pelajaran yang masuk dalam dinul 

Islam yaitu: fiqih, aqidah dan akhlak. Dari pelajaran tersebut dibuat desain 

sedemikian rupa dengan tujuan tersampaikan pembelajaran tentang Islam 

yang runtut dan terprogram untuk santri TPQ. Adapun rincian dari materi 

dinul Islam di TPQ diantaranya: 

a) Mengucapkan dua kalimat syahadat 

b) Mengenal Allah Maha Esa  

c) Menyebut rukun Islam 

d) Menyebut rukun Iman 

e) Mengenal 10 malaikat dan tugasnya  

f) Mengenal nama-nama 25 Nabi  

g) Membiasakan kalimat toyyibah  



 

 

h) Mengenal asmaul husna. (Hatta Abdul Malik, 2013:396) 
 

2.1.3. Tujuan Dan Target TPQ 

Keberadaan pendidikan al-Qur’an membawa misi yang sangat mendasar 

terkait dengan pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai al-Qur’an 

sejak dini. Taman Pendidikan al-Qur’an bertujuan menyiapkan anak didiknya agar 

menjadi generasi muslim Qur’ani, yaitu generasi yang mencintai al-Qur’an sebagai 

bacaan dan sekaligus pandangan hidupnya sehari-hari, memberikan bekal dasar bagi 

anak didik (santri) agar mampu membaca al- Qur’an dengan baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu tajwid dan juga menanamkan nilai-nilai keislaman bagi peserta 

didik (santri) sekaligus membekali peserta didik dengan ilmu keagamaan agar mampu 

berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.(Aliwar, 2016:25) 

Adapun target Taman Pendidikan al-Qur’an untuk mencapai tujuan di atas 

diantaranya: 

a.  Membaca al-Qur’an sesuai kaidah ilmu tajwid dengan baik dan benar.  

b.  Mengerjakan wudhu dan sholat dengan baik dan benar.  

c.  Menghafal bacaan sholat dan surah pendek, minimal 12 surah. 

d.  Menghafal doa-doa harian dan mengerti etika (adab) nya, minimal 15 doa. 

 e. Berakhlak mulia dalam berperilaku sehari-hari.(Hatta  Abdul 

Malik,2013:396) 

 

2.1.4. Peran TPQ 

Dengan disahkannya PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan makin memperkokoh keberadaan lembaga pendidikan al-

Qur’an, sehingga menuntut penyelenggaraannya lebih professional. Keberadaan 

pendidikan al-Qur’an tersebut membawa misi yang sangat mendasar terkait dengan 



 

 

pentingnya memperkenalkan dan menanamkan nilai- nilai al-Qur’an sejak usia dini 

serta mendidik santri agar memiliki akhlak yang baik (akhlakul karimah) dalam 

kehidupan sehari- harinya, menjadikan al-Qur’an sebagai pedoman dalam bertingkah 

laku.(Hatta Abdul Malik,2013:389) 

Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) adalah lembaga pendidikan dan 

pengajaran Islam luar sekolah (non formal) untuk anak-anak usia TK/SD (usia 4-12 

tahun), yang mendidik santri agar mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan benar 

sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya. Pengaruh adanya Taman 

Pendidikan al-Qur’an sangat dirasakan manfaatnya, sebagaimana anak yang pada usia 

dini sudah mulai diperkenalkan materi keagamaan, walaupun pada tingkatan dasar, 

semisal pengenalan aqidah dan akhlak, dan juga baca tulis al-Qur’an. 

Taman Pendidikan al-Qur’an mempunyai kelebihan-kelebihan diantaranya 

waktu belajar lebih banyak dan berjenjang serta curahan perhatian para pengajar 

langsung diberikan pada tiap-tiap anak (individu) maka akan terlihat dengan jelas 

bahwa keberadaan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) lebih optimal dan efektif 

dalam penyampaian materi pembelajaran agama Islam, khususnya al- Qur’an, serta 

dapat memberikan kontribusi yang positif kususnya dalam sisi penanaman akidah 

serta pengembangan iman dan takwa dan juga budi pekerti yang baik (akhlakul 

karimah). (Unggul Priyadi, 2013:207-208) 

Keberadaan Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ) pada dasarnya adalah untuk 

membantu peran orang tua selaku pendidik dan pengajar dirumah, serta membantu 



 

 

peran guru-guru selaku pengajar di sekolah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk 

mendukung dan membantu program atau usaha pemerintah menuju tercapainya 

tujuan Pendidikan Nasional khususnya dalam sisi penanaman akidah serta 

pengembangan iman dan takwa juga budi pekerti yang baik (akhlakul karimah). 

(Unggul Priyadi, 2013:208) 

2.2. Konsep Membaca Al-Qur’an 

2.2.1. Pengertian Membaca Al-Qur’an 

Secara etimologi kata “baca” adalah bentuk kata benda dari kata kerja 

“membaca” . menurut kamus bahasa Indonesia edisi ke V, membaca diartikan 

melihat tulisan dan mengerti atau dapat melisankan apa yang tertulis itu. (E. 

Aminudin Aziz. 2016) 

membaca adalah seni atau ilmu untuk mengartikan dan menafsirkan kata-kata 

yang dicetak atau yang telah ditulis. ( Henry N.Siahaan. 2002. h.18) 

Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak 

hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktifitas visual, berpikir, 

psikolinguitik, dan metokognitif. Sebagai proses visual menbaca merupakan proses 

menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata lisan. Sebagai proses 

berpikir, membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, pemahaman literal, 

interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif. (Farida Rahim,  2011, h. 2) 



 

 

Dengan demikian membaca adalah usaha untuk mengerti apa yang tertulis. 

Seorang yang gemar membaca akan mendapat informasi yang luas dan ilmu 

pengetahuan yang mendalam. 

Jadi, peneliti dapat mengartikan bahwa membaca diartikan sebagai kegiatan 

untuk menelaah atau mengkaji isi dari tulisan maupun ayat Al-Qur’an, baik secara 

lisan maupun dalam hati untuk memperoleh informasi atau pemahaman tentang 

sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut. 

2.2.2. Kriteria Kemampuan Membaca Al-Qur’an 

Dalam proses pendidikan, kemampuan santri dalam menguasai meteri pelajaran 

merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai. Kemampuan adalah suatu 

kesanggupan yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Membaca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melihat serta 

memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya dalam hati) , (E. 

Aminudin Aziz. 2016). Membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit yang 

melibatkan banyak hal, tidak sekedar melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan 

aktifitas visual, berpikir, psikolinguitik, dan metokognitif. Sebagai proses visual 

menbaca merupakan proses menerjemahkan simbol tulis (huruf) ke dalam kata-kata 

lisan. Sebagai proses berpikir, membaca mencakup aktifitas pengenalan kata, 

pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis dan pemahaman kreatif (Farida 

Rahim, 2011, h. 2) 



 

 

Ruang lingkup pengajaran Al-Qur’an lebih benyak berisi pengajaran 

keterampilan khusus yang memerlukan banyak latihan dan pembiasaan. Karena isi 

pengajaran Al-Qur’an meliputi sebagai berikut: 

a. Pengenalan huruf hijaiyah, yaitu huruf-huruf Arab dari Alif sampai dengan 

Ya. 

 b. Cara membunyikan masing-masing huruf hijaiyah dan sifat-sifat huruf itu, 

dibicarakan dalam ilmu Makhraj.  

c. Bentuk dan fungsi tanda baca, seperti syakal, syaddah, tanda panjang (mad), 

tanwin dan sebagainya.  

d. Bentuk dan fungsi tanda baca berhenti baca (waqaf), seperti waqaf mutlak, 

waqaf jawaz dan sebagainya.  

e. Cara membaca, melagukan dengan bermacam-macam irama dan bermacam-

macam qiraat yang dimuat dalam ilmu qira’at. 

f. Adapun tilawah, yang berisi tata cara dan etika membaca Al-Qur’an sesuai 

dengan fungsi bacaan sebagai ibadah.( Zakiah Daradjad, 2011, h,  91) 

 

 Materi yang diajarkan dalam baca tulis Al-Qur’an di TPQ meliputi yaitu : 

a) Makhraj Huruf 

Makhraj Huruf artinya tempat-tempat keluar huruf. Secara bahasa, makhraj 

huruf artinya tempat keluar. Sedangkan menurut istilah makhraj huruf adalah suatu 

nama tempat, yang padanya huruf dibentuk (diucapkan). Dengan demikian makhraj 

huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf tersebut diucapkan ( Acep 

Lim Abdurohim, 2003, h.20). Ketika membaca AlQur’an, setiap huruf harus 

dibunyikan sesuai makhraj hurufnya. Kesalahan dalam pengucapan huruf atau 

makhraj huruf, dapat menimbulkan perbedaan makna atau kesalahan arti pada bacaan 

yang tengah dibaca. Dalam kondisi tertentu, kesalahan ini bahkan dapat 

menyebabkan kekafiran manakala seseorang melakukannya dengan sengaja dan 

sadar. 



 

 

Jadi, pengertian ini dapat di simpulkan bahwa makharijul huruf adalah tempat 

keluarnya huruf saat huruf dibunyikan yang telah ditentukan tata caranya dalam 

keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Membaca Al-Qur’an harus sesuai dengan makhraj 

hurufnya, apabila jika terjadi kesalahan pengucapan huruf dapat menimbulkan 

perbedaan makna atapun kesalahan arti. 

b)  Ilmu Tajwid  

menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, 

baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf 

dipenuhi, yang terdiri atas sifat-sifat huruf, hukum-hukum madd dan lain sebagainnm 

jya ( Acep Lim Abdurohim, 2003, h.23).  Sedangkan menurut para ulama yang 

dimaksud dengan ilmu tajwid adalah pengetahuan mengenai kaidah-kaidah membaca 

Al-Qur’an dengan baik dan benar. (Abdul Chaer, 2013, h.11) Ilmu tajwid berarti ilmu 

yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan bacaan Al-Qur’an yang 

benar dan dibenarkan. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tajwid 

adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf-huruf, makharijul huruf, sifatsifat serta 

hukum bacaannya dalam melafalkan bacaan Al-Qur’an. 

c) Kaidah (Hukum) Bacaan 

Cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berdiri sendiri sudah tentu. 

Namun, apabila huruf-huruf itu diberi berbagai harakat (tanda vokal), atau berada 

dalam hubungannya dengan huruf-huruf lain, maka bunyinya akan berubah, 



 

 

tergantung dari huruf yang ada di muka atau dibelakangnya. Dengan kata lain, cara 

membacanya akan berbeda menurut 

kaidah-kaidah tertentu, yang disebut kaidah atau hukum bacaan. Sebagian 

besar masalah dalam ilmu tajwid adalah mengenai hukum bacaan itu, yang dalam 

ilmu tajwid antara lain disebut:  

1) Idgam, yakni peleburan atau pencampuran bunyi dua huruf yang 

diucapkan menjadi satu. Jadi, huruf (bunyi) yang satu dimasukkan atau 

dilebukan ke dalam bunyi yang lain.  

2) Ikhfa, yakni pengucapan sebuah huruf (yang disebut dengan ikhfa) dengan 

agak samar-samar apabila huruf itu bertemu dengan nun mati atau 

tanwin.  

3) Izhhar, yakni pengucapan bunyi sebuah huruf (yang disebut huruf izzhar) 

secara jelas dan tenang apabila huruf itu bertemu dengan nun mati atau 

tanwin  

4) Iqlab, yakni berubahnya bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu 

dengan huruf ba. 

 5) Tafkhim, yakni mengucapkan bunyi dengan tebalatau berat.  

6) Tarqiq, yakni mengucapkan bunyi dengan tipis atau ringan.  

7) Ghunnah, yakni mengucapkan bunyi dengan berdengung atau sengau, 

dalam hal ini berbunyi keluar melalui hidung.  

8) Qalqalah, yakni mengucapkan bunyi yang sudah mati sebagai hidup 

kembali. (Abdul Chaer, 2013, h. 34) 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam membaca al-Qur’an santri harus 

mengetahui setiap tanda yang ada agar santri dapat membedakan dari masingmasing 

kaidah atau hukum bacaan dalam membaca al-Qur’an. Santri akan lebih mudah 

memahami bagaimana membaca al-Qur’an yang baik dan benar sesuai ilmu tajwid, 

dapat membunyikan huruf-huruf hijaiyyah berdasarkan makharnya dan mengetahui 

setiap tanda baca huruf hijaiyyah. Sehingga dapat penulis menyimpulkan bahwa 

apabila santri telah mampu membaca al-Qur’an sesuai tajwid dan membunyikan 



 

 

huruf-huruf hijaiyah dengan benar, maka akan mudah untuk belajar membaca al-

Qur’an. 

2.2.3. Pola Pembinaan Membaca Al Qur’an 

Pola adalah model yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Sedangkan 

pembinaan berasal dari kata bina (bangun atau membangun), dengan tambahan 

awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti cara untuk melakukan 

pembangunan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pembinaan adalah sebuah model 

atau bentuk yang digunakan sebagai cara untuk melakukan pembinaan.  

Dalam penelitian ini pola pembinaan ditekankan pada interaksi Pembina 

(ustadz) kepada peserta didik secara langsung dengan beberapa metode yang ada. 

Sedangkan Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) adalah kegiatan ekstra kurikulier tentang 

bagaimana cara membaca dan menulis al-Qur’an sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. 

Dari pengertian di atas sudah jelas bahwa pola pembinaan baca tulis al-Qur’an adalah 

gambaran dalam membangun peserta didik dalam mencapai tujuan mempelajari baca 

tulis al-Qur’an. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar mengajar 

serta pembinaan secara rutin merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik serta tingkat 

pembinaan yang dilakukan guru terhadap hasil dari pembelajaran itu sendiri. Belajar 

ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 



 

 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.(Slameto, 2015. h. 2) 

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik, yang 

berlangsung dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik itu merupakan syarat utama 

bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Interaksi pada peristiwa belajar 

mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya sekedar hubungan antara guru 

dengan peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif. Proses belajar mengajar ini 

bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman 

sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar. Dari proses belajar 

mengajar tersebut guna menjamin hasil belajar yang maksimal maka dibutuhkan pola 

pembinaan yang baik pula. 

 Pola pembinaan dalam pembelajaran BTQ harusnya tidak lepas dari stategi 

mengajar. Menurut Drs. Nana Sudjana menjelaskan ada tiga tahapan pokok dalam 

strategi mengajar. Pertama adalah tahapan mengajar, ada tiga tahapan dalam strategi 

mengajar yakni tahap pemula (prainstruksional), tahap pengajaran (Instruksional) 

dan tahap pengajaran atau tindak lanjut; kedua adalah penggunaan model atau 

pendekatan mengajar, pendekatan yang digunakan dalah pendekatan yang 

berorientasi pada guru (teacher centered) dan pendekatan yang berorientasi pada 



 

 

siswa (student centered),dan ketiga penggunaan prinsip mengajar. (Nana Sudjana, 

2009, h. 147) 

Dalam pola pembinaan BTQ biasanya masih bersifat teoritis dengan 

menggunakan metode ceramah sebagai metode dominan. Hal ini menyebabkan 

peserta didik kurang aktif serta kurang tertarik terhadap pembelajaran BTQ. Karena 

peserta didik dituntut dapat mempraktekkan baca tulis al-Qur’an dengan baik dan 

benar.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran baca 

tulis al-Qur’an harus menggunakan strategi dan metode yang bervariasi agar peserta 

didik lebih aktif dan lebih tertarik dalam proses pembelajaran baca tulis al-Qur’an. 

2.2.4. Metode Yang Digunakan Dalam Belajar Membaca Al-Qur’an 

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”. Kata ini 

terdiri dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau melewati dan 

“hodos” yang berarti jalan atau cara. (Muhammad Aman Ma’mun, 2018:57).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia metode adalah “cara yang teratur dan 

terpikir baik-baik untuk mencapai maksud” (Muhammad Aman Ma’mun, 2018:57). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa metode adalah suatu cara yang sistematis 

yang digunakan untuk mencapai tujuan. 

Di Indonesia terdapat bermacam-macam metode membaca al-Qur’an 

sebagaimana yang telah dikumpulkan oleh Litbang pada tahun 1994, diantaranya 

adalah Metode Baghdadiyyah, Metode Hattaiyyah di Riau, Metode Al-Barqi di 



 

 

Surabaya, Metode Qira’ati di Semarang, Metode Iqra’ di Yogyakarta, Metode 

AlBanjari di Banjarmasin, Metode SAS di Jawa Timur, Metode Tombak Alam di 

Sumatra Barat, Metode Muhafakah (metode yang digunakan untuk pengajaran al-

Qur’an dengan cara hafalan kalimat sehari-hari), Metode Muqoronah (metode dengan 

padanan huruf atau persamaan huruf atau Transliterasi), Metode wasilah (Metode urai 

baca dengan alat peraga), Metode saufiyah (dengan cara gestalt), Metode tarqidiyah, 

Metode jam’iyah (metode campuran), Metode an-Nur, Metode El-Fath, Metode 15 

jam belajar alQur’an, dan Metode A Ba Ta Tsa. (Muhammad Aman Ma’mun, 

2018:57).   

Berikut adalah beberapa macam metode yang umum digunakan dalam 

pembelajaran membaca Al-Qur’an: 

a.  Metode Baghdadiyah  

1. Pengertian metode baghdadiyah 

Metode Baghdadiyah adalah metode tersusun (tarkibiyah), maksudnya yaitu 

suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang 

atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif, ba’, ta’. (Muhammad Aman 

Ma’mun, 2018:57).   

Menurut pandangan peneliti metode ini adalah metode yang paling lama 

muncul dan metode yang pertama berkembang di Indonesia. 

1. Cara mengajarkan Metode Baghdadiyah 



 

 

a) Mula-mula diajarkan nama-nama huruf hijaiyah menurut tertib kaidah 

Baghdadiyah, yaitu dimulai dari huruf alif, ba’, ta’, dan sampai ya’.  

b) Kemudian diajarkan tanda-tanda baca (harakat) sekaligus bunyi bacaanya. 

Dalam hal ini anak dituntun bacanya secara pelanpelan dan diurai/ dieja, 

seperti alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, dan seterusnya.  

c) Setelah anak-anak mempelajari huruf hijaiyah dengan cara-caranya itu, 

barulah diajarkan kepada mereka al-Qur’an juz’amma (Juz yang ke-30 dari 

urutan juz dalam al-Qur‟an ) itu. (Muhammad Aman Ma’mun,2018:57). 

2. kelebihan dan Kelemahan metode Baghdadiyah  

a) kelebihan 

Siswa akan mudah dalam belajar karena sebelum diberikan 

materi sudah hafal huruf-huruf hijaiyah, siswa yang lancar akan cepat 

melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak menunggu orang 

lain, siswa diperkenalkan nama huruf hijaiyah sejak awal pelajaran. 

(Muhammad Aman Ma’mun, 2018:57). 

 

b) Kekurangan  

Adapun kekuranganya metode ini menurut penulis, 

membutuhkan waktu yang lama karena harus menghafal huruf 

hijaiyah dahulu dan harus dieja sehingga siswa merasa jenuh dan 

banyak yang tidak menyelesaikan sampai bisa membaca al-Qur’an. 

2.  Metode Qiro’ati 

1. Pengertian metode Qiro’ati 



 

 

Metode Qiro’ati adalah pengajaran membaca al-Qur‟an dengan langsung 

mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan qa'idah ilmu tajwid , mengajar jilid 1 dan 

2 sebaiknya secara perorangan sedangkan mengajar jilid 3 sampai 6 sebaiknya secara 

klasikal, namun setiap siswa diberi kesempatan membaca. (Muhammad Aman 

Ma’mun, 2018:57). 

 Pada jilid pertama huruf dibaca langsung tanpa mengeja dengan cepat dan 

tidak memanjangkan suara, pada jilid dua diperkenalkan nama harakat, angka arab, 

dan bacaan mad thabi’i. Jilid tiga adalah pendalaman jilid satu dan dua, jilid empat 

dikenalkan nun sukun, tanwin, mad wajib dan mad jaiz, nun dan mim bertasydid, 

wawu yang tidak dibaca. Jilid lima diajarkan cara waqof, mafatih al suwar dan 

pendalaman jilid sebelumnya. Pada jilid enam diajarkan cara membaca izhar halqi 

dan membaca al-Qur‟an juz satu (Muhammad Aman Ma’mun, 2018:57). 

2. Prinsip yang harus di pegang santri / anak didik: 
a) CBSA : Cara belajar santri aktif 

b)  LCTB : Lancar cepat tepat dan benar. 
3. Strategi mengajar dalam Qira’ati  

a) Individu atau privat yaitu santri bergiliran membaca satu persatu. 

b)  Klasikal individu yaitu sebagian waktu digunakan guru/ustadz untuk 

menerangkan pokok pelajaran secara klasikal. 

 c)  Klasikal baca simak yaitu strategi ini digunakan untuk mengajarkan 

membaca dan menyimak bacaan al-Qur'an orang lain. 

 

4.  kelebihan dan Kelemahan metode Qira’ati 

a. Kelebihan 



 

 

 1) Santri walaupun belum mengenal tajwid tetapi sudah bisa membaca al-

Qur’an secara tajwid. Karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardlu 

kifayah sedangkan membaca al-Qur’an dengan tajwidnya itu fardu ain.  

2) Dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan santri. 

 3) Pada metode ini setelah khatam meneruskan lagi bacaan ghorib. 

 4) Jika santri sudah lulus 6 Jilid beserta ghoribnya, maka ditest bacaannya 

kemudian setelah itu santri mendapatkan syahadah jika lulus tes. 

b. Kekurangan 

 Bagi yang tidak lancar lulusnya juga akan lama karena metode ini 

lulusnya tidak ditentukan oleh bulan/tahun. (Khaeruddin, 2000, h. 194) 

3. Metode Iqro’ 

1. Pengertian metode Iqro’ 

Metode Iqra’ adalah bimbingan membaca al-Qur’an dengan mengacu 

pada buku iqra yang disusun oleh K.H. As’ad Human, pengasuh tim tadarrus 

AMM kota Gede yang tiap jilidnya rata-rata terdiri atas 32 halaman, kecuali 

jilid 1 sebanyak 36 halaman dengan warna sampul masing-masing jilid 

berbeda. (Khaeruddin, 2000,  h. 160) 

Pembelajaran membaca al-Qur’an dengan motode Iqra’ ini pernah 

dijadikan proyek oleh Departemen Agama RI sebagai upaya untuk 

mengembangkan minat baca terhadap kitab suci al-Qur’an. Meski demikian, 

harus diakui bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan juga kelemahanya 



 

 

sendiri. Oleh karena itu perlu ada upaya konvergensi dengan memodivikasi 

beberapa metode guna mendapatkan metode pembelajaran yang menarik, 

menyenangkan, dan efektif (Muhammad Aman Ma’mun, 2018:58). 

Buku tersebut disusun sedemikian rupa yang memungkinkan dijadikan 

panduan pengajaran membaca al-Qur’an bagi semua tingkatan umur, yaitu 

mulai TK/TPQ hingga lanjut usia. Bagi mereka yang telah memiliki dasar 

kemampuan membaca al-Qur’an namun belum fasih. Maka tidak perlu 

mempelajari buku iqra’ dari halaman ke halaman, cukup dari topik ke topik 

berikutnya sesuai dengan ramburambu atau petunjuk yang ada pada jilid 

masing-masing. 

Bagi anak yang telah menyelesaikan jilid 6, bila mengerjakannya 

sesuai dengan petunjuk dapat dipastikan bahwa ia mampu membaca al-Qur’an 

dengan baik dan benar.  

Metode ini paling banyak yang dipergunakan dalam masyarakat 

indonesia. Dalam proses pengajaran, metode Iqra’ sangat sistematis dan para 

guru/ustadz lebih mudah menerapkan bahan pelajaran kepada siswa, karena 

hampir sejalan dengan metode tradisional yang selama ini diterapkan dalam 

masyarakat. 

 Metode Iqra’ ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang 

bermacammacam, karena ditekankan pada bacaannya (membaca huruf al-

Qur’an dengan fasih). Bacaan langsung tanpa dieja. Artinya tidak 



 

 

diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar santri aktif 

(CBSA) dan lebih bersifat individual. 

2. Kelebihan dan kekurangan metode iqro’ 

a. Kelebihan 

 1) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif melainkan 

santri yang dituntut aktif.  

2) Dalam penerapannya menggunakan klasikal (membaca secara bersama) 

privat, maupun cara eksistensi (santri yang lebih tinggi jilidnya dapat 

menyimak bacaan temannya yang berjilid rendah). 

 3) Komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan 

benar guru dapat memberikan sanjungan, perhatian dan penghargaan. 

 4) Bila ada santri yang sama tingkat pelajaran-nya, boleh dengan sistem 

tadarrus, secara bergilir membaca sekitar dua baris sedangkan yang 

lainnya menyimak.  

 5)  Bukunya mudah didapat di toko-toko. 

b. Kekurangan  

1) Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini. 

2) Tak ada media belajar 

3) Tak dianjurkan menggunakan irama murottal (Khaeruddin, 2000, h. 

190) 

d.  Metode Al-Jabari 



 

 

Metode al-Jabari adalah satu metode baca tulis al-Qur’an di samping metode 

terdahulu, yang telah berkembang di masyarakat. Metode al-Jabari dituangkan dalam 

dua jilid buku. Nama bukunya Bimbingan Praktis Baca Tulis al-Qur’an. 

(Khaeruddin,2000, h.191) 

Pada jilid I digunakan pengenalan kata-kata dasar yang mudah, namun 

mendekati keaslian bahasa Arab yang mengandung makna. Dibuat demikian agar 

santri sudah terbiasa dengan kata-kata bahasa al-Qur’an. pengenalan huruf 

menggunakan nazm itu seluruh hija’iyyah sudah selesai diperkenalkan. setelah santri 

hafal betul, semua huruf melalui nazm, diteruskan dengan olah kata secara berangsur, 

kata-kata dengan bunyi a, i, u, dan seterusnya sampai semua tanda baca selesai pada 

jilid I.  

Pada jilid II semua kata-kata dan kalimat diharuskan menggunakan ayat-ayat al-

Qur’an. Teori Tajwid ditulis pada lampiran diakhir buku itu. sedangkan pada bab 

yang berhubungan dengan penjelasan istilah tajwid dibuat catatan kaki. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pembelajaran baca tulis al-Qur’an 

mempunyai metode yang beragam untuk digunakan pada saat mengajarkan santri di 

TPQ dan dalam menggunakan metode tersebut harus sesuai, supaya anak-anak/santri 

lebih mudah dalam mempelajari dan memahami al- Qur’an. Dalam hal ini ada empat 

metode yang sering digunakan dalam pebelajaran baca tulis Al Qur’an yaitu metode   

Al-Baghdadiyah, metode Qira’ati, metode Iqra’, metode Al- Jabary. Metode-metode 

tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 



 

 

2.2.4. Indikator Yang Digunakan Dalam Membaca Al-Qur’an 

 Ada bebrapa hal yang menjadi indikator yang digunakan dalam membaca  al- 

Qur’an diantaranya yaitu: 

a. Tartil membaca al-Qur’an 

Tartil membaca al-Qur’an adalah membaca al-Qur’an dengan tenang dan 

tadabbur, dengan tingkat kecepatan standar, sehingga pembaca bisa maksimal 

memenuhi setiap hukum bacaan dan sifat-sifat huruf yang digariskan.(Ahmad Shams 

Madyan, 2008.109) 

Hal ini sesuai dengan QS. Muzammil ayat 1-4 : 

لُ  م ِّ زَّ ُم ا الْ َه َيُّ ا أ يًل   }1 {يَ لِّ َل إَِّّلَّ قَ يْ َّ قُْص      }2 {قُمِّ الل َوِّ انْ هُ أ نِّْصفَ

يًل  لِّ هُ قَ نْ يًل    }3{مِّ تِّ َْر آَن ت قُْر ت ِّلِّ الْ َر هِّ َو يْ َ ل دْ عَ َْو زِّ   }4{أ

Terjemahnya : “Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk 

salat) di malam hari, kecuali sedikit (darinya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah 

dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur’an itu 

dengan perlahan-lahan. (QS. Muzammil : 1-4) 

 

Tartil yang dimaksud pada ayat diatas adalah menghadirkan hati ketika 

membaca, tidak hanya sekedar mengeluarkan huruf-huruf dari tenggorokan dengan 

mengerutkan muka, mulut dan irama nyanyian, sebagaimana dilakukan oleh para 

qori. Sehingga hikmah tartil adalah memungkinkan perenungan hakekat-hakekat ayat 

dan detail-detailnya. Dengan demikian, ketartilan dapat menjadi salah satu indikator 

bahwa seseorang tersebut mempunyai kemampuan membaca al-Qur’an. 

 

b. Ketetapan pada tajwid 



 

 

Tajwid adalah ilmu yang memberikan kepada huruf akan hak-hak nya dan 

tertibnya, mengembalikan huruf pada makhraj dan asalnya, serta mengahaluskan 

pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa, 

dan dipaksa-paksakan (Manna Khalil Al Qattan,2009, h. 265). 

Dengan demikian orang yang mempunyai kemampuan membaca al-Qur’an 

dapat diukur dengan betul salahnya pelafalan huruf-huruf al-Qur’an, yang berkaitan 

dengan tempat berhenti, panjang pendeknya bacaan huruf dan lain sebagainya. 

c. Kefasihan dalam membaca al-Qur’an 

Dalam membaca al-Qur’an harus dengan bacaan yang pelan-pelan, hati-hati dan 

penuh dengan pengertian itulah yang lebih utama walaupun jumlahnya sedikit. 

Standar kefasihan bacaan disesuaikan dengan bagaimana orang Arab mengucapkan 

huruf hijaiyah atau sering disebut dengan langgam Arab (Irfan Supandi, 2011, h. 94). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memiliki 

kemampuan membaca al-Qur’an apabila telah menguasai ketiga indikator tersebut. 

2.3. Kajian Relevan 

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa  penelitian yang membahas 

tentang Peran TPQ diantaranya : 

2.1.1. Skripsi Sri Musi Artini yang berjudul “Peran Taman Pendidikan al-Qur’an 

(TPQ) Dalam Pembentukan Akhlak Anak di Desa Segarakaton Kabupaten 

Karangasem Bali” Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri. 

Hasil skripsi dari Sri Musi Artini adalah peran taman pendidikan al Qur’an 



 

 

dalam pembentukan akhlaq anak, terlihat dari Pendidikan akhlak bagi anak 

bertujuan untuk menjadikan anak memiliki akhlak yang baik dan menjauhi 

akhlak yang buruk merupakan salah satu tujuan dari didirikannya TPQ An-

Nawa yang berada di desa Segarakaton Kabupaten Karangasem Bali. Selain 

itu, agar anak-anak tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas serta 

memiliki rasa bertoleransi terhadap agama lainnya, karena Bali merupakan 

penduduk yang mayoritas agama Hindu. Maka dari itu pembentukan akhlak 

bagi anak sangat diutamakan dengan memberikan bimbingan keagamaan 

secara intensif terhadap anak. Adapun faktor pendukung dalam penelitian ini 

adalah dalam hal kerjasama ustaz/ustazah dengan orang tua/wali santri. Selain 

para santri mendapatkan bimbingan di TPQ, orang tua juga ikut dalam 

membimbing anaknya ketika berada diluar TPQ, seperti berada dalam rumah. 

Maka dari itu pendidikan di TPQ An-Nawa juga tidak terlepas dari kerjasama 

antara ustazah dengan wali santri sehingga pendidikan di TPQ berjalan 

dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.sedangkan faktor 

penghambat dalam penelitian ini adalah Adapun tenaga pengajar yang 

terdapat di TPQ sebanyak enam orang, sedangkan santrinya mencapai 107 

orang, hal ini berarti kurang ideal. Sehingga apabila ada ustaz atau ustazah 

yang berhalangan hadir kelas menjadi kosong tanpa seorang pengajar, 

sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. 



 

 

Persamaaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti sama-sama menjadikan TPA/TPQ sebagai objek kajian 

penelitian dan menjadikan anak sebagai subjek dalam  penelitian tersebut.. 

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas 

mengenai pembentukan akhlaq anak sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan membahas mengenai pembentukan kemampuan membaca al Qur’an 

pada anak. 

2.1.2. Skripsi Juwi Jayanti Yang Berjudul “Peran TPQ Dalam Meningkatan Kualitas 

Kemampuan Baca Al-Quran Pada Anak Di TPQ Ar-Rahman Kelurahan Pagar 

Dewa Kota Bengkulu” Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk 

memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

yang diperoleh dalam bentuk datadata baik secara tertulis, ucapan lisan, 

ataupun tindakan yang diamati melalui observasi, wawancara dan observasi. 

Hasil skripsi dari Juwi Jayanti adalah Peran TPQ dalam meningkatkan 

kualitas kemampuan baca Al-Quran pada anak di TPQ Ar-Rahman Kota 

Bengkulu sangat penting karena dengan tergeraknya manajemen TPQ dalam 

mengatur dan mengarahkan kegiatan pembelajaran Al-Quran yang efektif dan 

efisien, selain itu dengan adanya tujuan, visi dan misi yang jelas dan metode 



 

 

yang bervariasi, guna meningkatkan kualitas kemampuan baca Al-Quran pada 

anak. 

Persamaaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti sama-sama menjadikan TPA/TPQ sebagai objek kajian penelitian 

dan menjadikan anak sebagai subjek dalam  penelitian tersebut.  

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian di 

atas dilakukan di TPQ  Ar-Rahman Kelurahan Pagar Dewa Kota 

Bengkulusedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di TPQ Nurul 

Mu’mini desa Wonua dan penelitian yang dibahas di atas adalah meningkatan 

kualitas kemampuan membaca al Qur’an pada anak sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan membahas mengenai membentuk skemampuan membaca al 

Qur’an pada anak. 

2.1.3. Skirpsi Suhartati yang berudul “Peranan Taman Pendidikan Al-Qur’an Dalam 

Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Qur’an Di Taman Pendidikan Al-Qur’an 

Al-Ula Pesantren Uswatun Hasanah Cendana Hijau Kec. Wotu Kab. Luwu 

Timur” Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN PALOPO. Penelitian ini 

mengunakan Pendekatan psikologisan pedagogis. Penelitian ini tergolong 

penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dimaksudkan 

untuk mengkaji dan memahami lebih dalam subjek atau objek penelitian 

berdasarkan masalah yang telah di rumuskan. Berdasarkan pendekatannya 

(cara menyoroti dan menganalisis permasalahan), penelitian ini menggunakan 



 

 

pendekatan kualitatif. Disebut kualitatif karena pada informasi yang dipakai 

selain angka-angka deskriptif, juga konsep-konsep pernyataan yang bersifat 

teori baru yang didapat di lapangan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan. Hasil skripsi dari Suhartati adalah Dalam hal ini 

berpatokan pada hasil yang ada bahwa Taman Pendidikan al Qur’an Al-Ula 

Pesantren Uswatun Hasanah sangat berperan dalam memberantas buta aksara 

al-Qur’an. Salah satu kunci kesuksesan dalam Taman Pendidikan al-Qur’an 

Al-Ula Pesantren karna diterapkan metode yang sudah dikenal di masyarakat 

dan yang paling banyak digunakan serta mudah didapat, karena tersedia di 

toko-toko buku. Metode tersebut adalah metode “IQRO”. Hal ini berdasarkan 

pada pengalaman pada tahun 2008, sebagaimana laporan Bidang Pendidikan 

dalam program penuntasan buta baca tulis latin dan al-Qur’an yang telah 

sukses melaksanakan program penuntasan buta baca tulis al-Qur’an tersebut 

dengan menggunakan metode iqro, terbukti lebih efektif dan lebih cepat 

dicerna oleh otak. Adapun kendala yang dihadapi guru santri di Taman 

Pendidikan alQur’an Al-Ula Pesantren Uswatun Hasanah, adalah Kedisiplinan 

ustadz dan ustadzah yang kurang, sehingga jam masuk pelajaran Taman 

Pendidikan al-Qur’an Al-Ula Psantren Uswatun Hasanah menjadi molor. Dan 

kurangnya kesadaran bagi orang tua santriwan dan santriwati dalam masalah 

infaq.  



 

 

Persamaaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti sama-sama menjadikan TPA/TPQ sebagai objek kajian 

penelitian. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, penelitian di 

atas dilakukan di Al-Ula Pesantren Uswatun Hasanah Cendana Hijau Kec. 

Wotu Kab. Luwu Timur sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berada di 

TPQ Nurul Mu’mini desa Wonua dan penelitian yang dibahas di atas adalah 

Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Qur’an sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan membahas mengenai membentuk kemampuan membaca al Qur’an 

pada anak. 

 

 


